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Latvijas iedzīvotāji vēlas dzīvot tīrākā vidē, ar lielāku sociālo aizsardzību un atbalstu ģimenēm, 
kā arī regulētu migrāciju – tie ir galvenie rezultāti nedēļas nogalē Rīgā notikušajām Eiropas 
pilsoņu debatēm par Eiropas nākotni.  
 
Eiropas pilsoņu debates, kas notiek visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, ir pirmās Eiropas līmeņa 
apspriedes, kuru mērķis ir nodrošināt, ka iedzīvotāju viedokļos par to, kādā Eiropā viņi gribētu dzīvot, 
ieklausās valdības un lēmumu pieņēmēji.  
 
Latvijā 24.-25.februārī debatēs piedalījās 43 pēc nejaušās atlases principiem atlasīti iedzīvotāji no 
visiem Latvijas reģioniem, dažādām vecuma grupām un profesijām, piemēram, mājsaimniece no 
Valmieras, ierēdnis no Rīgas, zemnieks no Dobeles un skolotāja no Liepājas. Dalībnieku vidū bija arī 
cittautieši un nepilsoņi. Tomēr par Eiropas nākotnes vīzijām, kā arī Eiropas Savienības lomu šo mērķu 
sasniegšanā dalībnieki vienojās lielā vienprātībā. 
 
Dalībnieku atlases procesā, ko veica Latvijas fakti, netika vaicāts par iedzīvotāja attieksmi pret Eiropas 
Savienību vai viņa zināšanām par debašu tēmām - enerģētika un vide, sociālā aizsardzības un ģimene, 
kā arī Eiropas loma pasaulē un imigrācija. Šīs tēmas par svarīgākajām atzina 200 iedzīvotāji no 25 ES 
dalībvalstīm, kas 2006.gada oktobrī tikās Briselē. 
 
2007.gada februārī un martā Eiropas pilsoņu debates notiek visās ES dalībvalstīs. Apspriedēs 
intensīvās, strukturētās un moderētās divu dienu diskusijās iedzīvotāji veido vienotas vīzijas par 
Eiropas nākotni, atbildot uz jautājumu, kādā Eiropā viņi vēlas dzīvot un ko ES vajadzētu darīt, lai šo 
mērķi sasniegtu.  
 
Detalizētāks ziņojums par Eiropas pilsoņu debašu rezultātiem Latvijā būs pieejams marta beigās. Tad 
Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS ar iedzīvotāju rekomendācijām iepazīstinās atbildīgās 
institūcijas, kā arī mediju un nevalstisko organizāciju pārstāvjus.  
 
Sestdien Eiropas pilsoņu debašu dalībniekus Rīgā uzrunāja arī Ārlietu ministrs Artis Pabriks, kas solīja 
ieklausīties iedzīvotāju ieteikumos. 
 
2007.gada maijā Briselē notiks Eiropas pilsoņu debašu noslēguma pasākums, kur no visu 27 ES 
dalībvalstīs notikušo debašu rezultātiem tiks izstrādāti kopīgas vīzijas par Eiropas nākotni. Pasākumā 
maijā piedalīsies viens iedzīvotājs no katras dalībvalsts.  
 
Ar kopīgajiem visu 27 ES dalībvalstu iedzīvotāju ieteikumiem ES valstu vadības tiks iepazīstinātas 
pirms 2007.gada jūnija samita, kurā tiks lemts par Eiropas konstitucionālā līguma nākotni.  
 
Projektu finansē un ievieš neatkarīgs bezpeļņas organizāciju un asociāciju no visām ES dalībvalstīm 
konsorcijs, ko vada King Baudouin Foundation Beļģijā. Debates līdzfinansē Eiropas Komisija. Latvijā 
Eiropas pilsoņu debates organizē Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS.  
 
Sīkāka informācija pieejama PROVIDUS mājas lapā www.providus.lv vai pie Daces Akules, 
PROVIDUS Eiropas politikas pētnieces, tālr. 7039258, mob. 29443520, akule@providus.lv   


